8 วัน 5 คืน แกรนด์ บอลติก
(ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย)

โปรโมชั่นพิเศษ... สายการบินเตอร์ กชิ แอร์ ไลน์ (TK)

พฤษภาคม – ตุลาคม 2562
59,900 บาท
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และทิปต่ างๆ)
วิลนิอุส – ปราสาททราไก – โชว์เล่ย์ – เนินไม้ กางเขน – พระราชวังรุนดาเล – ริก้า
พระราชวังเยลกาวา – ซิกลุ ด้ า – ปราสาททูไรด้ า – พาร์ นู – ทาลลินน์
3- 10 พ.ค./ 17-24 พ.ค./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 13-20 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.2562

8 วัน 5 คืน แกรนด์ บอลติก
(ลิทวั เนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย)

วันแรก

กรุ งเทพฯ

18.30 น.
21.45 น.

คณะพบเจ้า หน้ า ที่ แ ละมัค คุ เทศก์ ไ ด้ที่ เคาน์ เตอร์ เชคอิ น U (แถว U 14-18) ประตู ท างเข้าที่ 9 หรื อ 10 อาคาร
ผูโ้ ดยสาร เคาน์เตอร์ สายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส (TK) ณ สนามบินสุ วรรณภูมิ
ออกเดินทางสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี โดยเที่ยวบิน TK 65 (ใช้เวลาบินประมาณ 10.25 ชัว่ โมง) เพลิดเพลินกับ
ภาพยนตร์ หลากหลายกับ จอที วีส่ วนตัวทุ กที่ นั่ง และสายการบินฯ มีบริ การ อาหารค่ าและอาหารเช้า ระหว่าง
เที่ยวบินสู่ นครอิสตันบูล ประเทศตุรกี

วันทีส่ อง

อิสตันบูล – วิลนิอุส (ประเทศลิทวั เนีย พักค้ าง 2 คืน)

04.00 น.

เดิ นทางถึ งกรุ งอิ ส ตันบู ลแวะเปลี่ ยนเครื่ อง เที่ ยวบิน TK1409 อิ สระให้ท่านได้ช้อปปิ้ งสิ นค้าปลอดภาษี ภายใน
สนามบินอิสตันบูล
ออกเดินทางจากสนามบินอิสตันบูล (IST) สู่ สนามบินวิลนิอุส (VNO)โดยสายการบินเตอร์ กิช แอร์ ไลน์ส
สายการบินมีบริ การอาหารเช้าบนเครื่ องบิน (ใช้เวลาบินประมาณ 3 ช.ม.)
เดินทางถึงสนามบินวิลนิอุส ประเทศลิทวั เนีย นาท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร

08.10 น.
11.00 น.

กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน
นาท่านเที่ยวชม เมืองวิลนิ อุส (Vilnius) เมืองหลวงของประเทศลิทวั เนี ย เมืองใหญ่และสวยงามที่สุดของประเทศ
ตั้งอยูท่ างด้านตะวันออกเฉี ยงใต้ บริ เวณจุดบรรจบของแม่น้ าวิลเนี ย และแม่น้ าเนริ โดยวิลนิ อุสมีชื่อเสี ยงทางด้าน
สถาปั ตยกรรมอันเก่าแก่ มีโบสถ์และวิหารมากมาย จึงได้รับสมญานามว่าเป็ นเมืองหลวงแห่งวัฒนธรรมของยุโรป
ในปี ค.ศ. 2009 นาท่านเข้าชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ แอนด์ พอล (St. Peter and Paul Church) โบสถ์ในคริ สต์ศาสนา
นิ กายโรมันคาทอลิ ค ซึ่ งถื อเป็ นสถาปั ตยกรรมชิ้ นเอกในแบบลิ ทวั เนี ยบาร๊ อค ของศตวรรษที่ 17 ออกแบบโดย
สถาปนิ กชาวอิตาลี โดยตัวโบสถ์ด้ งั เดิมเป็ นโบสถ์ไม้ แต่ได้ถูกทาลายในช่วงสงคราม โบสถ์ที่เห็นในปั จจุบนั คือ
โบสถ์ที่ได้รับการบู รณะขึ้ นมาใหม่ นาท่านชมภายในตัวโบสถ์ที่ได้รับการตกแต่งอย่างวิจิตรงดงาม จากนั้นนา
ท่านเข้าชม โบสถ์รัสเซี่ ยนออโธดอกซ์ (Russian Orthodox Church) สถานที่ซ่ ึ งฝังร่ างนักบุญทั้งสาม ST.Anthony,
ST.John, ST.Eustathius ซึ่ งเสี ยชี วิตลงในปี ค.ศ.1347 และได้รับ เกี ยรติ ให้ฝังร่ างไว้ ณ โบสถ์แห่ งนี้ นาท่านแวะ
ถ่ายรู ปกับ โบสถ์ Cathedral Basilica โบสถ์สีขาวใจกลางเมือง สถานที่ซ่ ึ งเป็ นที่สักการะของชาวคริ สต์นิกายโรมัน
คาทอลิค และเป็ นสถานที่สาคัญอีกแห่งเนื่องจากเป็ นที่ฝังร่ างของดยุควิเทาทัส (Duke Vytautas) ดยุคผูย้ งิ่ ใหญ่

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 1)

วันทีส่ าม
เช้า

วิลนิอุส (ลิทัวเนีย) – ทราไก – ปราสาททราไก
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
น าท่ า นเดิ น ทางสู่ เมื อ งทราไก (Trakai) ระยะทาง 30 ก.ม. ใช้เวลาเดิ น ทางประมาณ 40 นาที น าท่ า นเข้า ชม
ปราสาททราไก (Trakai Castle) ปราสาทสวยบนเกาะในทะเลสาบเกรฟ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 14 เป็ นปราสาทที่
ท่านแกรนด์ดุ๊ก วีเทาทัส ประสงค์ใช้ชีวติ ในช่วงบั้นปลาย ก่อนที่จะกลายเป็ นคุกในช่วงศตวรรษที่ 17 อีกด้านหนึ่ ง
เป็ นโบสถ์และส านัก สงฆ์ในนิ ก ายเบเนดิ ก ที น ถึ งแม้ว่าตัวปราสาทจะตั้ง อยู่บ นเกาะ แต่ ก ารเดิ น ทางมายังตัว

กลางวัน

ปราสาทนั้นค่อนข้างง่าย เนื่ องจากมีสะพานเชื่อมติดต่อกันระหว่างชายฝั่งกับปราสาท นอกจากท่านจะได้ชมความ
งดงามของตัวปราสาทแล้วท่านยังจะได้ชมความงดงามของทะเลสาบเกรฟที่สวยงามไม่แพ้ที่ใดเช่นกัน อิสระให้
ท่านได้เก็บภาพความสวยงาม หรื อจะเลือกจิบชา กาแฟริ มทะเลสาบตามอัธยาศัย
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางกลับสู่ กรุ งวิลนิ อุส นาท่านเข้าชมพิพิธภัณฑ์ KGB (KGB Museum) ก่อตั้งขึ้นในปี ค.ศ. 1992 โดย
กระทรวงวัฒ นธรรมแห่ ง ลิ ท ัวเนี ย วัต ถุ ป ระสงค์ ข องพิ พิ ธ ภัณ ฑ์ แ ห่ ง นี้ คื อสถานที่ เก็ บ รวบรวมและน าเสนอ
ประวัติศาสตร์ เกี่ ยวกับ องค์กรเคจี บี หรื ออดี ตหน่ วยงานกลาง ดู แลการข่าว ความมัน่ คง ตารวจสั นติ บ าล และ
กิ จการชายแดนของสหภาพโซเวียต ตั้งแต่ ปี ค.ศ. 1954-1991 โดยเคจี บี ถูก ยุบ ไปหลังปี ดังกล่ าว สื บเนื่ องจาก
เหตุ การณ์ ที่อดี ตหัวหน้าเคจีบี ได้ร่วมก่ อกบฏต่อรัฐบาลซึ่ งมีประธานาธิ บดี กอร์ บาชอฟดารงตาแหน่ งอยู่แต่ไม่
สาเร็ จ จากนั้นนาท่านสู่ ห้างสรรพสิ นค้าแอคโครโปลิส (Akropolis Shopping Center) ห้างสรรพสิ นค้าขนาดใหญ่
ประจาเมื องวิลนิ อุส อิ สระให้ท่ านช้อปปิ้ งซื้ อของฝากหรื อสิ นค้าแบรนด์เนม อาทิ เช่ น GEOX, GUESS, H&M,
MANGO, PULLS&BEAR, ZARA และแบรนด์ทอ้ งถิ่น อื่นๆมากมาย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Hotel **** หรื อเทียบเท่า (พักค้ างคืนที่ 2)

วันทีส่ ี่

วิลนิอุส - โชว์เล่ ย์ (ลิทวั เนีย) - เนินไม้ กางเขน – บอสก้า (ลัตเวีย) – พระราชวังรุ นดาเล่ – ริก้า (พักค้ าง 2 คืน)

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเดิ นทางสู่ เมื องโชว์เล่ ย ์ (Siauliai) (ระยะทาง 220 ก.ม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 2.40 ชม.) เมื องที่เป็ น
ศูนย์กลางทั้งทางด้านวัฒนธรรมและอุตสาหกรรมที่สาคัญ รวมทั้งยังเป็ นเมืองที่เก่าแก่ที่สุดเมืองหนึ่งของลิทวั เนีย
โดยเมืองชัวเลย์ต้ งั อยูท่ างตอนเหนื อ สร้างขึ้นตั้งแต่ปี ค.ศ. 1236 ซึ่ งในอดีตตัวเมืองถูกเผาทาลายมากถึง 7 ครั้ง แต่
ในปั จจุบนั ได้รับการฟื้ นฟูดูแลจนกลายเป็ นเมืองที่มีความเจริ ญรุ่ งเรื อง และยังเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยวที่สาคัญ

กลางวัน

ทางประวัติศ าสตร์ มากมาย นาท่ านชมเนิ นไม้ก างเขน (Hill of Crosses) สถานที่ ส าคัญทางศาสนาคริ ส ต์นิ กาย
โรมันคาทอลิ ค ที่คริ สต์ศาสนิ กชนให้ความเคารพนับถื อ โดยสุ สานแห่ งนี้ กาเนิ ดขึ้นในช่ วงศตวรรษที่ 14 ซึ่ งใน
อดีตไม้กางเขนจะถูกนามาวางที่สุสานแห่งนี้ เวลาที่มีการต่อสู ้กบั ผูบ้ ุกรุ ก หรื อเวลาที่มีการเรี ยกร้องอิสรภาพให้กบั
ชาวลิทวั เนี ย ซึ่ งในปั จจุบนั ภายในสุ สานแห่ งนี้ มีไม้กางเกงเขนจานวนมากกว่าหนึ่ งแสนอัน ซึ่ งมีท้ งั ขนาดเล็กและ
ใหญ่แตกต่างกันออกไป ทาให้สุสานไม้กางเขนแห่งนี้มีลกั ษณะเหมือนกับเนินเขาไม้กางเขน
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองบอสก้า (Bauska) ระยะทาง 94 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.30 ชัว่ โมง นาท่านเข้าชม
พระราชวังรุ นดาเล่ (Rundale Palace) หนึ่ งในงานสถาปั ตยกรรมสไตล์บาร๊ อค ออกแบบโดยสถาปนิ กชาวรัสเซี ย
ซึ่ งเคยเป็ นสถานที่ ป ระทั บ ในช่ ว งฤดู ร้ อ นของท่ า นดยุ ค Ernst Johann Biron และ Russian Empress Anna
Ioannovna ปั จจุ บ นั ได้เปิ ดให้บริ การเป็ นพิ พิ ธภัณฑ์ ซึ่ งภายในยังคงการตกแต่ งแบบโบราณ รวมถึ งการจัดวาง
เฟอร์ นิเจอร์ และเครื่ องตกแต่งคฤหาสถ์ไว้อย่างวิจิตรและประณี ต นอกจากนี้ ท่านจะยังได้ชมสวนสไตล์ฝรั่งเศส ที่
ได้รับการตกแต่งอย่างงดงามอันเต็มไปด้วยสี สันของดอกไม้นานาพันธุ์ (ช่ วงเวลาที่ ดอกไม้บาน ขึ้ นกับฤดู กาล
ในช่วงของเวลาเดินทาง) ได้เวลานาท่านเดินทางสู่ กรุ งริ กา้ เมืองหลวงของประเทศลัตเวีย

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Daugava Riga Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 1)

วันที่ห้า
เช้า

ริก้า – ซิกุลด้ า – ปราสาทซิกุลด้ า – ปราสาททูไรด้ า
รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมื อง ซิ กุล ด้า (Sigulda) (ระยะทาง 55 กม. ใช้เวลาเดิ นทางประมาณ 45 นาที ) เมื องเล็ก ๆซึ่ งมี
ประชากรไม่ถึงสองหมื่นคนและไม่ห่างไกลจากนครริ กา้ มีชื่อเสี ยงโด่งดังเรื่ องความสดใสงดงามของต้นเชอรี่ ยาม
ผลิใบในฤดูใบไม้ผลิช่วงเดือนพฤษภาคม นอกจากนี้ ยงั เป็ นสถานที่ท่องเที่ยวอันโปรดปรานของชาวลัตเวียในยาม
ฤดูหิมะ นาท่านเข้าชมปราสาทซิ กุลด้า (Sigulda Castle) คฤหาสน์สไตล์โกธิ ค สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1878 เพื่อใช้เป็ น

บ้านพักอาศัยของตระกูล Kropotkin และถูกผลัดเปลี่ยนเจ้าของมาหลายต่อหลายครั้ง จนกระทัง่ ถูกใช้เป็ นสถานที่
ทาการของสภาปกครองแคว้นซิกุลด้าในปี ค.ศ.1993 ได้เวลา นาท่านเข้าชมปราสาททูไรด้า (Turaida Castle) สร้าง
ขึ้นในปี ค.ศ.1214 โดยอาร์ คบิช็อปแห่ งริ กา้ เป็ นปราสาทก่ออิฐแบบโกธิ ค ซึ่ งถู กสร้ างต่อเติมและบูรณะมาหลาย
สมัยจนเป็ นลักษณะของป้ อมปราสาทที่สวยงาม แต่ในปี ค.ศ.1776 ปราสาทได้เสี ยหายอย่างหนักจากเหตุการณ์ไฟ
ไหม้ และไม่ได้รับการบูรณะจนกระทัง่ ในช่วงทศวรรษที่ 1970 ได้รับการซ่อมแซมและเปิ ดเป็ นพิพิธภัณฑ์
กลางวัน
บ่าย

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น
นาท่านเดินทางสู่ เมืองริ กา้ (Riga) นาท่านชมย่านเมืองเก่าแห่ งเมืองริ กา้ (Riga) ชมร่ องรอยกาแพงเมืองโบราณ และ
โบสถ์เซนส์ปีเตอร์ ที่งดงาม จากนั้นนาท่านชม อนุสาวรี ยอ์ ิสรภาพ (Freedom Monument) ตั้งอยูย่ า่ นใจกลางเมือง
ริ ก้า สร้ างขึ้ นในปี ค.ศ.1935 เพื่ อเป็ นอนุ สรณ์ ส ถานราลึ กถึ งเหล่ าทหารกล้าผูเ้ สี ยสละชี พ ในสงครามเรี ยกร้ อง
อิสรภาพของลัตเวียระหว่างปี ค.ศ. 1918 – 1940 โดยอนุ สาวรี ยแ์ ห่ งนี้ ถือเป็ นสัญลักษณ์แห่งการประกาศอิสรภาพ
และเสรี ภาพของลัตเวีย มีความสู งถึง 42 เมตรด้านบนประดับด้วยรู ปปั้ นของหญิ งสาวถื อดาว 3 ดวงเชื่ อมติดกัน
ซึ่ งสื่ อความหมายถึ งการรวมกันของภูมิภาคทั้ง 3 ของประเทศลัตเวียนาท่านชม เขตเมืองเก่าของเมืองริ กา้ นาชม
โบสถ์เซนต์จาคอบ (St. Jacob Church) เป็ นโบสถ์คาทอลิกที่โดดเด่นที่สุดในย่านเมืองเก่า นาท่านชม โดมสแควร์
(Dome Square) มีโบสถ์ประจาเมืองริ กา้ อยูร่ ิ มจัตุรัส สร้างเมื่อปี 1211 ข้างในมี ออร์ แกนขนาดใหญ่ที่สุดในยุโรป
โบสถ์แห่ งนี้ มาซ่ อมแซมอี กครั้ ง แล้วเสร็ จตอนปี 1999 เพื่ อให้ทนั ฉลองพร้ อมกับ รัส เซี ยที่ ครบรอบก่ อตั้งกรุ ง
มอสโกมา 850 ปี นาท่านชมโบสถ์เซนต์ปีเตอร์ ที่มีลิฟท์บริ การให้นกั ท่องเที่ยวขึ้นชมวิวเมืองริ กา้ แบบพาโนรามา

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตตาคารท้องถิ่น พร้อมชมการแสดงพื้นเมือง
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Daugava Riga Hotel **** หรื อเทียบเท่า (คืนที่ 2)

วันที่หก

พาร์ นู (เอสโตเนีย) – ทานลินน์

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่านเดิ นทางสู่ เมืองพาร์ นู (Parnu) (ระยะทาง 168 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ช.ม.) เป็ นเมืองที่ ได้ชื่อว่า
เป็ นเมื องรี ส อร์ ท ตากอากาศริ ม ทะเลที่ มี ชื่ อเสี ยงเมื องหนึ่ งของเอสโตเนี ย มี รีส อร์ ต โรงแรม ร้ านอาหาร และ
ชายหาดหลายแห่ ง ตั้งเป็ นเมืองราวปี 1251 และได้ถูกโปแลนด์เข้ายึดครองตั้งแต่ ค.ศ. 1561 ต่อจากนั้นสวีเดนได้
ยึดครองตั้งแต่ ค.ศ. 1629 และรัสเซี ยเข้ายึดครองระหว่าง ค.ศ. 1710-1918 เป็ นเมืองที่ได้ชื่อว่าเป็ นเมืองรี สอร์ ทตาก
อากาศริ มทะเลที่มีชื่อเสี ยงเมืองหนึ่งของเอสโตเนี ย ในช่วงเดือนมิถุนายน – สิ งหาคม ซึ่ งเป็ นช่วงฤดูร้อน เมืองพาร์
นูจะคึกคักไปด้วยนักท่องเที่ยว นาท่านชมบ้านไม้ (Wooden House) สไตล์อาร์ ตนูโว และแบบแอสโทเนียนดั้งเดิม
ที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวจนกลายเป็ นต้นแบบบ้านเรื อนที่นาไปสร้างในสไตน์ บอลติค นาท่านแวะถ่ายรู ปกับศาลา
ว่าการเมือง (Parnu City Hall) จากนั้นนาท่านเดิ นเล่นภายในตัวเมืองพาร์ นู บริ เวณพาร์ นูเมนสตรี ท (Parnu Main
Street)

กลางวัน

รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

บ่าย

นาท่านเดินทางสู่ เมืองทาลลินน์ (Tallinn) (ระยะทาง 127 ก.ม. ใช้เวลาเดินทางประมาณ 1.45 ช.ม.) เมืองหลวงและ
เมื องท่าหลักของประเทศเอสโตเนี ย ตั้งอยู่บ นชายฝั่ งทะเลบอลติก ทางด้านเหนื อของประเทศ ถื อเป็ นเมืองที่ มี
ชื่อเสี ยงในเรื่ องของสถาปัตยกรรมอันวิจิตรงดงามในช่วงยุคกลางรวมทั้งบริ เวณเชิงเขาในเมืองยังคงมีกาแพงเมือง
โบราณหลงเหลืออยู่ นอกจากนี้ บริ เวณโดยรอบเมืองยังเต็มไปด้วยสวนสาธารณะที่มีหญ้าเขียวขจี มีดอกไม้นานา
พันธุ์ ที่ ช่วยแต่งแต้มสี สันให้กบั เมื องเล็กๆแห่ งนี้ ให้ดูสดใส นาท่านเข้าชมพระราชวังแคทเดอริ ค พระราชวังที่
สร้างขึ้นโดยซาร์ ปีเตอร์ ที่ 1 แห่งรัสเซี ยในศตวรรษที่ 18 สร้างขึ้นเพื่อเป็ นที่พกั ของจักรพรรดิแคทเธอรี น ออกแบบ
โดยสถาปนิ ก อิ ต าเลี ย นชื่ อ NICCOLO MICHETTI จากกรุ ง โรม ในปี 1930 พระราชวัง แห่ ง นี้ ได้ ก ลางเป็ น
สานักงานใหญ่แห่ งรัฐของประเทศเอสโตเนี ย เป็ นพระราชวังที่ออกแบบในสไตล์แบบบาร็ อค ล้อมรอบด้วยสวน
อันงดงาม

ค่า

รับประทานอาหารค่า ณ ภัตาคารจีน
นาท่ านเข้ าสู่ โรงแรมทีพ่ กั ระดับ 4 ดาว Radisson Blu Hotel Olumpia **** หรื อเทียบเท่า

วันทีเ่ จ็ด

ทาลลินน์ (เอสโตเนีย) – ช้ อปปิ้ ง – อิสตันบูล

เช้า

รับประทานอาหารเช้าในโรงแรม
นาท่ านเที่ ย วชม จัตุรัส เมื องเก่ าของทาลลิ นน์ (Tallinn Old Town Square) ย่านศู นย์ก ลางของเมื องที่ ได้รับ การ
รับรอง จากองค์การยูเนสโกให้เป็ นเมืองมรดกโลกในปี ค.ศ. 1997 ใน อดี ตเป็ นสถานที่ซ้ื อขายแลกเปลี่ยนสิ นค้า
ใช้เป็ นที่เฉลิมฉลอง เทศกาลต่างๆ ของเมือง รวมทั้งเป็ นที่ประหารชี วิตนักโทษอีก นาท่านถ่ายรู ปกับโบสถ์อเล็ก
ซานเดอร์ เนฟสกี้ โบสถ์ ใ หญ่ แ ละมี ย อดโดมกลมที่ ใ หญ่ ที่ สุ ด ในทาลลิ น น์ น าท่ า นเข้า ชม โบสถ์ ST.Mary
Church หรื อ Dome Church สร้ างขึ้นโดยชาวเดนมาร์ ก เป็ นโบสถ์สไตล์โกธิ คภายใต้พ้ืนหน้าประตูโบสถ์บรรจุ
โลงศพของ Orro Johann Thuve
รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารท้องถิ่น

กลางวัน
บ่าย

นาท่ านสู่ ย่านช้อปปิ้ ง อิ ส ระให้ ท่ านเลื อกซื้ อสิ น ค้าพื้ น เมื องหรื อสิ นค้าแบรนด์ เนมต่ างๆที่ ย่านถนนวิรู (Viru
Street) ให้ท่านได้เลือกซื้ อของฝากก่อนเดินทางกลับ

15.30 น.
18.15 น.
21.35 น.

นาท่านสู่ สนามบินทานลินน์ เพื่อเชคอินและทาคืนภาษี (Tax Refund)
ออกเดินทางสู่ สนามบินอิสตันบูล โดยเที่ยวบิน TK1422
เดินทางถึงสนามบินอิสตันบูล อิสระให้ท่านได้ชอ้ ปปิ้ ง หรื อ เลือกซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีตามอัธยาศัย

วันทีแ่ ปด

กรุ งเทพมหานคร

01.25 น.
15.00 น.

ออกเดินทางสู่ กรุ งเทพ เที่ยวบินที่ TK68 (ใช้เวลาในการเดินทางประมาณ 9 ชัว่ โมง)
เดินทางถึงสนามบินสุ วรรณภูมิ กรุ งเทพฯ โดยสวัสดิภาพ (BON VOYAGE)

8 วัน 5 คืน แกรนด์ บอลติก
(ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย)
3- 10 พ.ค./ 17-24 พ.ค./ 21-28 มิ.ย./ 12-19 ก.ค./ 9-16 ส.ค./ 13-20 ก.ย./ 11-18 ต.ค./ 18-25 ต.ค.2562
อัตราค่าบริ การ (บาท)
ราคาผูใ้ หญ่พกั ห้องคู่หรื อ เด็ก 1 ท่านพักกับผูใ้ หญ่ 1 ท่าน
พักเดี่ยวเพิ่มท่านละ
เด็กอายุ 2-12 ปี (เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
เด็กอายุต่ากว่า 2 ปี (ไม่เสริ มเตียง – พักกับผูใ้ หญ่ 2 ท่าน)
ไม่เอาตัว๋ เครื่ องบินผูใ้ หญ่ ( ผูใ้ หญ่ ) – หักค่าตัว๋ (BKK-IST-VNO//TLL-IST-BKK )
ชั้นธุ รกิจเพิ่มเงินจากราคาทัวร์ เริ่ มต้นที่ท่านละ
(ราคาสามารถยืนยันได้ก็ต่อเมื่อที่นงั่ confirm เท่านั้น)
ค่าวีซ่าเชงเก้น

พ.ค. – ต.ค. 2562
59,900
8,000
59,900
31,900
22,000
85,000 – 100,000

ไม่ รวมวีซ่า
**ราคาอาจมีการปรับขึ้น – ลง ตามราคาน้ ามันที่ปรับขึ้นลง แต่จะปรับตามความเป็ นจริ งที่
สายการบินประกาศปรับ และที่มีเอกสารยืนยันเท่านั้น (คิด ณ วันที่ 9 พฤศจิกายน 2561) **
ข้ อแนะนาและแจ้ งเพื่อทราบ
▪ สาหรับห้องพักแบบ 3 เตี ยง มีบริ การเฉพาะบางโรงแรมเท่านั้น กรณี เดินทางเป็ นผูใ้ หญ่ 3 ท่าน แนะนาให้ท่าน เปิ ดห้องพัก เป็ น 2
ห้องจะสะดวกกับท่านมากกว่า
▪ กรณี เดินทางเป็ นตัว๋ กรุ๊ ป หากออกตัว๋ แล้ว ไม่สามารถขอคืนเงินได้ และไม่สามารถเปลี่ยนวันเดินทางได้
▪ กระเป๋ าเดินทางเพื่อโหลด ท่านละ 1 ใบ น้ าหนักไม่เกิน 20 ก.ก. กระเป๋ าถือขึ้นเครื่ อง (Hand carry) น้ าหนักไม่เกิน 7 ก.ก.

โปรแกรมท่องเที่ยวบอลติก (ตามที่ระบุไว้ในรายการ) อัตรานี้ รวมถึง
▪ ตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับชั้นนักท่องเที่ยวโดยสายการบิน TK (กระเป๋ าเดินทาง 1 ใบ น้ าหนัก ไม่เกิน 20 กก./ท่าน)
▪ ค่าภาษีสนามบิน, ภาษีน้ ามัน, ค่าประกันภัยทางอากาศ,
▪ ค่าประกันภัยการเดินทางอุบตั ิเหตุวงเงิน 1,500,000 บาท และ ค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศวงเงิน 2,000,000 บาท
ค่ารักษาพยาบาลหลังกลับจากต่างประเทศภายใน 21 วัน วงเงิน 40,000 บาท (ประกันภัยไม่ครอบคลุมผูท้ ี่อายุเกิน 85 ปี )
▪ ค่าภาษีในทุกประเทศ (ประเทศตามระบุในโปรแกรมทัวร์)
▪ ค่าที่พกั ตลอดการเดินทาง (พักห้องคู่)

▪ ค่าอาหารทุกมื้อตามระบุ, ค่าพาหนะ หรื อรถรับ-ส่ ง ระหว่างนาเที่ยว, ค่าเข้าชมสถานที่
▪ เจ้าหน้าที่ (ไกด์ไทย) คอยอานวยความสะดวกตลอดการเดินทาง
อัตรานี้ไม่รวมถึง
▪ ค่าวีซ่าเชงเก้น ประมาณ 2,700 – 3,500 บาท (ชาระในวันที่ยนื่ วีซ่า)
▪ ค่าทิปหัวหน้าทัวร์ และ คนขับรถ ท่านละ 30 ยูโร คิดเป็ นเงิน 1,150 บาท จะทาการเรี ยกเก็บในอินวอยซ์
▪ ค่าพนักงานยกกระเป๋ าในโรงแรม ซึ่ งท่านต้องดูแลกระเป๋ าด้วยตัวท่านเอง เพื่อป้ องกันการสู ญหาย
▪ ค่าใช้จ่ายส่ วนตัวอาทิ ค่าซักรี ด ค่าโทรศัพท์-แฟกซ์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆที่ไม่ได้ระบุในรายการ
▪ ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และภาษีหกั ณ ที่จ่าย 3%
การชาระเงิน

งวดที่ 1 : สารองทีน่ ั่งจ่ าย 30,000 บาท/ท่าน ภายใน 3 วันหลังมีการยืนยันกรุ๊ ปเดินทางแน่ นอน
งวดที่ 2 : ชาระส่ วนทีเ่ หลือ 30 วัน ล่วงหน้ าก่อนออกเดินทาง

กรณียกเลิก
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 45 วัน ไม่เก็บค่าใช้จ่าย (หากไม่ได้มีการยืน่ วีซ่าล่วงหน้า)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 60 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 30-45 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าวีซ่า (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 44-59 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 10-30 วัน หักค่ามัดจา 35,000 บาท + ค่าใช้จ่ายอื่น (ถ้ามี)
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 20-43 วัน)
ยกเลิกก่อนการเดินทาง 0-9 วัน หักค่าใช้จ่าย 75-100% ของค่าทัวร์
(สงกรานต์-ปี ใหม่ 0-19วัน)
***ผูเ้ ดินทางที่ไม่สามารถเข้า-ออกเมืองได้ เนื่ องจากการยื่นเอกสารปลอม หักค่าใช้จ่าย 100%
***หากมีการยกเลิกการจองทัวร์ หลังได้ทาการยืน่ วีซ่าเรี ยบร้อยแล้ว บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการนาเล่มพาสปอร์ ตไปยกเลิกวีซ่า
ในทุกกรณี ไม่วา่ ค่าใช้จ่ายในการยืน่ วีซ่าจะรวมหรื อแยกจากรายการทัวร์ ก็ตาม***
กรณีเดินทางโดยลูกค้ าจัดการตั๋วเครื่ องบินเอง (Land Only)
*ในกรณี ลูกค้าดาเนิ นการเรื่ องตัว๋ เครื่ องบินเองและมาเที่ยวร่ วมกับคณะ (Join Tour) ลูกค้าต้องดาเนิ นการมาพบคณะทัวร์ ดว้ ย
ตัวเอง และต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการมาพบคณะใหญ่ดว้ ยตัวเอง รวมถึ งหากกรณี เที่ยวบิ นของคณะใหญ่เกิ ดความล่าช้า
หรื อยกเลิกเที่ยวบินอันด้วยสาเหตุใดๆก็ตาม
หมายเหตุ :
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผ้ เู ดินทาง ต่ากว่า 20 ท่ าน โดยจะแจ้งให้ผเู ้ ดินทางทราบล่วงหน้า
อย่างน้อย 20 วัน ก่อนการเดินทาง
▪ บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน

▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงการพาเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวใดๆที่ปิดทาการ โดยจะจัดหาสถานที่ท่องเที่ยว
อื่นๆเพื่อทดแทนเป็ นลาดับแรก หรื อคืนค่าเข้าชมแก่คณะผูเ้ ดินทางแทน
▪ บริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ ในการเปลี่ ยนแปลงรายการท่องเที่ยว กรณี ที่เกิ ดเหตุจาเป็ นสุ ดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิ น
การนัดหยุดงาน การประท้วง ภัยธรรมชาติ การก่ อจราจล อุ บตั ิ เหตุ ปั ญหาการจราจร ฯลฯ ทั้งนี้ จะคานึ งและรักษา
ผลประโยชน์ของผูเ้ ดินทางไว้ให้ได้มากที่สุด
▪ เนื่ องจากการท่องเที่ยวนี้ เป็ นการชาระแบบเหมาจ่ายกับบริ ษทั ตัวแทนในต่างประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรี ยกร้องเงินคืน
ในกรณี ที่ท่านปฎิ เสธหรื อสละสิ ทธิ์ ในการใช้บริ การที่ทางทัวร์ จดั ให้ ยกเว้นท่านได้ทาการตกลง หรื อ แจ้งให้ทราบ ก่อน
เดินทาง
▪ บริ ษทั ฯ จะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิ ดขึ้น หากท่านถูกปฎิ เสธการตรวจคนเข้าเมือง และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ ที่ท่านชาระ
มาแล้ว หากท่านถูกปฎิเสธการเข้าเมือง เนื่องจากการกระทาที่ส่อไปในทางผิดกฎหมาย หรื อการหลบหนีเข้าเมือง
▪ ในกรณี ที่ท่านจะใช้หนังสื อเดิ นทางราชการ (เล่มสี น้ าเงิ น) เดิ นทางกับคณะ บริ ษทั ฯ สงวนสิ ทธิ์ ที่ จะไม่รับผิดชอบ หาก
ท่านถูกปฎิเสธการเข้าหรื อออกนอกประเทศใดประเทศหนึ่ ง เพราะโดยปกตินกั ท่องเที่ยวใช้หนังสื อเดินทางบุคคลธรรมดา
เล่มสี เลือดหมู
ตั๋วเครื่ องบิน
▪ ในการเดินทางเป็ นหมู่คณะผูโ้ ดยสารจะต้องเดินทางไป-กลับ หากท่านต้องการเลื่อนวันเดินทางกลับ ท่านจะต้องชาระ
ค่าใช้จ่ายส่ วนต่างที่สายการบินเรี ยกเก็บโดยสายการบิน เป็ นผูก้ าหนด ซึ่งทางบริ ษทั ฯ ไม่สามารถเข้าไปแทรกแซงได้ และ
ในกรณี ที่ยกเลิกการเดินทาง ถ้าทางบริ ษทั ได้ออกตัว๋ เครื่ องบินไปแล้ว ผูเ้ ดินทางต้องรอ Refund ตามระบบของสายการบิน
เท่านั้น (ในกรณี ที่ตวั๋ เครื่ องบินสามารถทาการ Refund ได้เท่านั้น)
▪ ท่านที่จะออกตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศ เช่น เชียงใหม่ ภูเก็ต หาดใหญ่ ฯลฯ โปรดแจ้งฝ่ ายขายก่อนเพื่อขอคายืนยันว่าทัวร์
นั้นๆ ยืนยันการเดินทาง แน่นอน หากท่านออกตัว๋ ภายในประเทศโดยไม่ได้รับการยืนยันจากพนักงาน แล้วทัวร์ น้ นั ยกเลิก
บริ ษทั ฯไม่สามารถรับผิดชอบค่าใช้จ่ายใดๆที่เกี่ยวข้องกับตัว๋ เครื่ องบินภายในประเทศได้
▪ เมื่อท่านจองทัวร์ และชาระมัดจาแล้ว หมายถึงท่านยอมรับในข้อความและเงื่อนไขที่บริ ษทั ฯแจ้งแล้วข้างต้น
โรงแรมและห้ อง
▪ ห้องพักในโรงแรมเป็ นแบบห้องพักคู่ ( TWN/DBL ) ในกรณี ที่ท่านมีความประสงค์จะพักแบบ 3 ท่าน / 3 เตียง ( TRIPLE
ROOM ) ขึ้นอยูก่ บั ข้อกาหนดของห้องพักและรู ปแบบของห้องพักของแต่ละโรงแรม ซึ่ งมักมีความแตกต่างกัน ซึ่งอาจจะ
ทาให้ท่านไม่ได้หอ้ งพักติดกันตามที่ตอ้ งการ หรื อ อาจไม่สามารถจัดห้องที่พกั แบบ 3 เตียงได้
▪ โรงแรมหลายแห่งในยุโรป จะไม่มีเครื่ องปรับอากาศเนื่องจากอยูใ่ นแถบที่มีอุณหภมิต่า เครื่ องปรับอากาศที่มีจะให้บริ การ
ในช่วงฤดูร้อนเท่านั้น
▪ ในกรณี ที่มีการจัดประชุมนานาชาติ ( TRADE FAIR ) เป็ นผลให้ค่าโรงแรมสู งขึ้น 3-4 เท่าตัว บริ ษทั ฯขอสงวนสิ ทธิ์ ในการ
ปรับเปลี่ยนหรื อย้ายเมืองเพื่อให้เกิดความเหมาะสม

กระเป๋าเล็กถือติดตัวขึน้ เครื่ องบิน
▪ กรุ ณางดนาของมีคม ทุกชนิด ใส่ ในกระเป๋ าใบเล็กที่จะถือขึ้นเครื่ องบิน เช่น มีดพับ กรรไกรตัดเล็บทุกขนาด ตะไบเล็บ เป็ น
ต้น กรุ ณาใส่ ในกระเป๋าเดินทางใบใหญ่หา้ มนาติดตัวขึ้นบนเครื่ องบินโดยเด็ดขาด
▪ วัตถุที่เป็ นลักษณะของเหลว อาทิ ครี ม โลชัน่ น้ าหอม ยาสี ฟัน เจล สเปรย์ และเหล้า เป็ นต้น จะถูกทาการตรวจอย่างละเอียด
อีกครั้ง โดยจะอนุญาตให้ถือขึ้นเครื่ องได้ไม่เกิน 10 ชิ้น ในบรรจุภณั ฑ์ละไม่เกิน 100 ml. แล้วใส่ รวมเป็ นที่เดียวกันในถุงใส
พร้อมที่จะสาแดงต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตามมาตราการองค์การการบินพลเรื อนระหว่างประเทศ ( ICAO )
▪ หากท่านซื้ อสิ นค้าปลอดภาษีจากสนามบิน จะต้องปิ ดผนึกถุงโดยระบุ วันเดินทาง เที่ยวบิน จึงสามารถนาขึ้นเครื่ องได้ และ
ห้ามมีร่องรอยการเปิ ดปากถุงโดยเด็ดขาด
สั มภาระและค่ าพนักงานยกสั มภาระ
▪ สาหรับน้ าหนักของสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้โหลดใต้ทอ้ งเครื่ องบิน คือ 20-30 กิโลกรัม (สาหรับผูโ้ ดยสารชั้น
ประหยัด/ Economy Class Passenger ซึ่ งขึ้นกับแต่ละสายการบิน) การเรี ยกเก็บค่าระวางน้ าหนักเพิ่มเป็ นสิ ทธิ์ ของสายการ
บินที่ท่านไม่อาจปฎิเสธได้ หาก น้ าหนักกระเป๋ าเดินทางเกินกว่าที่สายการบินกาหนด
▪ สาหรับกระเป๋ าสัมภาระที่ทางสายการบินอนุ ญาตให้นาขึ้นเครื่ องได้ ต้องมีน้ าหนักไม่เกิน 7 กิโลกรัมและมีสัดส่ วนไม่เกิน
7.5 x 13.5 x 21.5 สาหรับหน่วยวัด “นิ้ว” (Inch) หรื อ 19 x 35 x 55 สาหรับหน่วยวัด “เซนติเมตร” (Centimeter)
▪ ในบางรายการทัวร์ ที่ตอ้ งบินด้วยสายการบินภายในประเทศ น้ าหนักของกระเป๋ าอาจจะถูกกาหนดให้ต่ากว่ามาตรฐานได้
ทั้งนี้ข้ ึนอยูก่ บั ข้อกาหนดของแต่ละสายการบิน บริ ษทั ขอสงวนสิ ทธิ์ ไม่รับภาระ ความรับผิดชอบค่าใช้จ่ายในน้ าหนักส่ วนที่
เกิน
▪ กระเป๋ าและสัมภาระที่มีลอ้ เลื่อนและมีขนาดใหญ่เกินไป ไม่เหมาะกับการเป็ นกระเป๋ าถือขึ้นเครื่ องบิน (Hand carry)
การชดเชยค่ ากระเป๋าในกรณีเกิดการสู ญหาย
▪ ของมีค่าทุกชนิ ด ขอแนะนาไม่ ควรใส่ เข้ าไปในกระเป๋าใบใหญ่ ที่เช็ คไปกับเครื่ อง เพราะหากเกิดการสู ญหาย สายการบินจะ
รับผิดชอบชดใช้ตามกฎไออาต้าเท่านั้น ซึ่ งจะชดใช้ให้ประมาณ กิโลกรัมละ 20 USD คูณด้วยน้ าหนักกระเป๋ าจริ ง ทั้งนี้ จะ
ชดเชยไม่เกิน USD 400 กรณี เดินทางชั้นธรรมดา (Economy) หรื อ USD 600 กรณี เดินทางชั้นธุ รกิจ (Business) ดังนั้นจึงไม่
แนะนาให้โหลดของมีค่าทุกประเภทลงกระเป๋ าใบใหญ่
▪ กรณี กระเป๋ าใบใหญ่เกิดการสู ญหายระหว่างการท่องเที่ยว (ระหว่างทัวร์ ไม่ใช่ระหว่างบิน) โดยปกติประกันภัยการเดินทาง
ที่บริ ษทั ทัวร์ ได้จดั ทาให้ลูกค้าจะไม่ครอบคลุมค่าชดเชยในกรณี กระเป๋ าใบใหญ่สูญหาย อย่างไรก็ตาม บริ ษทั ฯจะพิจารณา
ชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่ าน โดยชดใช้ตามกฎของสายการบิ นเท่านั้น นั่นหมายถึ งจะชดเชยตามน้ าหนักกระเป๋ า คู ณ ด้วย
ค่าชดเชย USD 20 ต่อกิโลกรัมเท่านั้น ดังนั้นท่านจึงไม่ควรโหลดของมีค่าทุกประเภทในกระเป๋ าใบใหญ่ เพราะหากเกิดการ
สู ญหาย ทางบริ ษทั ฯ ขอสงวนสิ ทธิ์ การชดเชยค่าเสี ยหายตามรายระเอียดข้างต้นเท่านั้น

▪ กรณี กระเป๋ าใบเล็ก (Hand Carry) เกิ ดการสู ญหาย บริ ษทั ฯ ไม่สามารถรับผิดชอบชดเชยค่าเสี ยหายให้ท่านได้ ดังนั้นท่าน
ต้องระวังทรัพย์สินส่ วนตัวของท่าน

เอกสารประกอบการขอวีซ่าเชงเก้ น
(ใช้เวลาในการขอวีซ่าประมาณ 15 วันทาการ)
สถานฑูตไม่อนุญาตให้ดึงเล่มพาสปอร์ ต หากได้ยนื่ เข้าไปแล้ว ดังนั้นถ้าท่านรู ้วา่ ต้องใช้เล่มกรุ ณาแจ้งบริ ษทั ทัวร์ ฯ เพื่อขอยืน่ วี
ซ่าล่วงหน้าก่อนกรุ๊ ป และให้แนบตัว๋ เครื่ องบินในช่วงที่ท่านจะเดินทางมาด้วย
(การเตรี ยมเอกสาร กรุ ณาอ่านให้เข้าใจ และเตรี ยมให้ครบ และกรุ ณาอย่าดื้อและยึดติดกับการยืน่ ในสมัยก่อน )
1. หนังสื อเดินทาง อายุใช้งานได้ เกิน 6 เดือนขึ้นไป และ มีหน้าว่างอย่างน้อย 2 แผ่น
2. รู ปถ่ ายสี หน้ าตรง ขนาด 3.5 x 4.5 ซ.ม. พืน้ ฉากหลังรู ปต้ องเป็ นพืน้ สี ขาว (อย่าถ่ ายเอง เพราะพืน้ เป็ นสี เทา ใช้ ไม่ ได้ ) ห้ าม
สวมแว่ นสายตา (รู ปถ่ ายต้ องถ่ ายไว้ ไม่ เกิน 6 เดือน...สถานฑูตมีการเทียบรู ปกับหน้ าวีซ่าทีเ่ คยได้ )
3. สาเนาบัตรประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน (กรุ ณาถ่ายหน้าแรกที่มีรายละเอียดบ้านเลขที่มาด้วย)
5. สาเนาทะเบียนสมรส (กรณี ผหู ้ ญิง.....หากมีการเปลี่ยนคานาหน้าเป็ น ...นาง... ต้องแนบมา)
6. สาเนาทะเบียนหย่า (กรณี ผหู ้ ญิง.....ถ้าหย่าและหากมีการใช้คานาหน้าเป็ น ....นาง...ต้องแนบมา)
7. สาเนาใบมรณะบัตร
8. สู ติบตั ร (กรณี เด็กต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์ตอ้ งแนบสู ติบตั รมา)
9. กรณี เด็กอายุต่ากว่า 20 ปี บริ บูรณ์: (หากเด็กไม่ได้เดินทางพร้อม พ่อและแม่) ต้องยืน่ เอกสารเพิ่มเติมดังนี้
- เด็ก เดินทางกับบุคคลอื่น บิดาและมารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอม ซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอ
เท่านั้น และให้ระบุวา่ ยินยอมให้เด็กเดินทางกับใคร (ระบุชื่อ) มีความสัมพันธ์อย่างไรกับครอบครัว
- เด็ก เดินทางกับบิดา มารดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า มารดายินยอมให้เด็กเดินทางกับบิดา (ระบุชื่อบิดา)
- เด็ก เดินทางกับมารดา บิดาต้องทาหนังสื อแสดงความยินยอมซึ่ งออกให้โดยที่วา่ การเขตหรื ออาเภอเท่านั้นและให้ระบุ
ว่า บิดายินยอมให้เด็กเดินทางกับมารดา (ระบุชื่อมารดา)
10. หลักฐานการทางาน (จดหมายรับรองการทางาน) ทาเป็ นภาษาอังกฤษ
จดหมายรับรองการทางานให้ระบุ TO WHOM IT MAY CONCERN (ไม่ตอ้ งระบุสถานฑูตและประเทศ)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของกิจการ : ใช้หนังสื อจดทะเบียนบริ ษทั ฯ ที่มีรายชื่ อผูป้ ระกอบกิจการ (อายุไม่เกิน 3 เดือน)
- กรณี ผเู ้ ดินทางเป็ นเจ้าของร้านค้า : ใช้ทะเบียนพาณิ ชย์ที่มีชื่อผูเ้ ป็ นเจ้าของร้านค้า
- กรณี พนักงานบริ ษทั : ใช้จดหมายรับรองการทางานจากนายจ้าง ระบุตาแหน่ง ระยะเวลาการว่าจ้าง เงินเดือน
- กรณี ที่เป็ นข้าราชการ : ใช้หนังสื อรับรองจากหน่วยงาน

- กรณี เกษียณอายุราชการ: ถ่ายสาเนาบัตรข้าราชการบานาญ
- กรณี เป็ นนักเรี ยนนักศึกษา ต้องมีหนังสื อรับรองจากสถาบันศึกษา นั้นว่ากาลังศึกษาอยู่ ระบุช้ นั ปี ที่ศึกษา
11. หลักฐานการเงิน : (กรุ ณาเตรี ยมให้ถูกต้อง ใช้ท้ งั Bank guarantee และ สาเนาบัญชี เล่มเดียวกัน)
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีออมทรัพย์ (Saving account) ออกโดยธนาคาร ระบุชื่อ
เจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 15 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชียอ้ นหลัง 6 เดือน นับขึ้นไปจากเดือนที่จะยืน่ วีซ่า มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1
ท่าน และยอดแสดงในบัญชี ตอ้ งไม่กา้ วข้ามเดือน (ปรับสมุดและสาเนา 15 วันก่อนยืน่ วีซ่า)
************* ข้อ 1 และ ข้อ 2 ต้องเป็ นสมุดบัญชี ออมทรัพย์ เล่ มเดียวกันเท่ านั้น **************
หมายเหตุ : หากสมุดบัญชีแสดงยอดรวมที่มีการกระโดดข้ามเดือน (ยอดไม่ต่อเนื่อง) เช่นจากเดือน 1 ข้ามไปเป็ นยอดของ
เดือน 3 (เดือน 2 ไม่มี) ท่านต้องไปขอ Bank statement จากทางธนาคารแทนการถ่ายสาเนาสมุดบัญชี
- บัญชีฝากประจา (Fixed) สามารถแนบประกอบได้ แต่ท่านต้องแนบบัญชี ออมทรัพย์ (Saving) มาด้วย
หากต้องการใช้บญั ชีฝากประจา ต้องเตรี ยมดังนี้
- หนังสื อรับรองสถานะทางการเงิน (Bank guarantee) ของบัญชีฝากประจา (Fixed account) ออกโดยธนาคาร ระบุ
ชื่อเจ้าของบัญชีให้ครบถ้วน มีอายุไม่เกิน 20 วันนับจากวันที่จะยืน่ วีซ่า
- สาเนาสมุดบัญชีฝากประจา มียอดเงินไม่ต่ากว่า 100,000 บาทต่อการรับรอง 1 ท่าน
หมายเหตุ หากต้องการรับรองการเงินให้คนภายในครอบครัว ต้องเตรี ยมเอกสารดังนี้
- หนังสื อรับรองทางการเงิน (Bank Guarantee) ต้องระบุชื่อเจ้าของบัญชี รับรองค่าใช้จ่ายให้ใคร (ต้องระบุชื่อผูถ้ ูก
รับรองในจดหมายด้วย)
- กรุ ณาแนบสู ติบตั ร, ทะเบียนบ้าน, ทะเบียนสมรส หรื อหลักฐาน เพื่อแสดงสถานะ และความสัมพันธ์วา่ เป็ นคนใน
ครอบครัวเดียวกัน
กรณี นายจ้างรับรองค่าใช้จ่ายให้ลูกจ้าง
- จดหมายรับรองจากนายจ้างระบุวา่ เป็ นผูร้ ับรองค่าใช้จ่าย พิมพ์เป็ นภาษาอังกฤษเท่านั้น
- หนังสื อรับรองเงินฝาก ดังข้อ 11.1 และ 11.2
(สถานฑูตไม่รับพิจารณาบัญชีกระแสรายวันในทุกกรณี ไม่ตอ้ งแนบมา)

แบบฟอร์ มการสารองที่นั่ง

8 วัน 5 คืน แกรนด์ บอลติก
(ลิทัวเนีย – ลัตเวีย – เอสโตเนีย)
(ไม่ รวมค่ าวีซ่าเชงเก้ น และไม่ รวมทิปต่ างๆ)
ราคาทัวร์ 59,900 บาท

ลาดับที่

3- 10 พ.ค.2562
12-19 ก.ค.2562
11-18 ต.ค.2562

ชื่อ – สกุล (ภาษาอังกฤษ)

เบอร์โทรศัพท์

17-24 พ.ค.2562
9-16 ส.ค.2562
18-25 ต.ค.2562
ห้องพัก(SGL/TWN/
DBL/ TRP)

21-28 มิ.ย.2562
13-20 ก.ย.2562
สะสมไมล์

อาหาร (หากแพ้
อาหาร โปรดระบุ)

